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ขอใหผูใชทุกทานมีความสุขกับการพิมพดวยฟอนตอักษรขอมไทยชุดใหม 

iพะมหา ฃ6ฎe6ศัฃ์ิR  ไมiฎ̂จิe 

เรpีน ผูใชฟฮนeอัdษฮรขฮมไทpทุกmðu 

 หาdmðuพ)ขฮปdiพฮง iหืฮขฮส.สัp กรุณาฎ6Rตฮ ๐๘ ๙๖๗๑ ๕๙๒๘ 

 
ตัวอยางการผสมสระกับพยัญชนะท่ีเขียนดวยอักษรขอมไทย 

กขคฆง กขคฆง  

กะ fk  ฃ6 ฃ^ ฃ7 ฃ& ก ุ ก ู เก แก  

โก ไก ใก เfk ก ํ กd fdk ฃ7d 

ขะ ขา ขิ ขี ข7 ข& ขุ ขู เข แข  

โข ไข ใข เขา ขํ ก- f-k  

คะ 8k ฅ6 ฅ̂ ฅ7 ฅ& ค ุ ค ู เค แค 

โค ไค ใค เ8k ค ํ คe 8ke ฅ7e ฅ_e 8kS 

ฆะ ak ฆิ ฆี ฆึ ฆื ฆุ ฆู เฆ แฆ 

โฆ ไฆ ใฆ เak ฆํ ฆS  ฆAk ฆ. 

งะ ฝา ง6 ง^ ง7 ง& งุ งู เง แง 

โง ไง ใง เฝา งํ ง. ฝา. ง6. งd ง-  งe  งS  ง. 

จฉชฌญ จฉชฌญ 

 จะ 0k จิ จี จึ จื จุ จู เจ แจ 

 โจ ไจ ใจ เ0k จํ จซ 0ซk  

 ฉะ ck ฉิ ฉี ฉึ ฉื ฉุ ฉู เฉ แฉ 

 โฉ ไฉ ใฉ เck ฉํ จC 0Ck  

 ชะ =k ช6 ช̂ ช7 ช& ช ุ ช ู เช แช 

 โช ไช ใช เ=k ช ํ ช+ =+k ช+6 

 ฌะ hk ฌิ ฌี ฌึ ฌื ฌุ ฌู เฌ แฌ 

 โฌ ไฌ ใฌ เhk ฌํ ชG ชHk ชG ิ ชG ี ชG ึ ชG ื 

 ญะ ญา ญ6 ญ^ ญ7 ญ& ุ ู เญ แญ 

 โญ ไญ ใญ เญา ญํ \ซ \C \+ \G \| 



ฏฐฑฒณ ฏฐฑฒณ 

 ฏะ Fk ฏ6 ฏ^ ฏ7 ฏ& ฏ ฏ เฏ แฏ 

 โฏ ไฏ ใฏ เFk ฏํ ฏD FDk ฏD6 ฏD^ ฏ7D 

 ฐะ {k ฐิ ฐี ฐึ ฐื ุ ู เฐ แฐ 

 โฐ ไฐ ใฐ เ{k ฐํ ฏบ Fบk ฏ6บ ฏบ^ ฏ7บ 

 ฑ ฑา ฑิ ฑี ฑึ ฑื ฑุ ฑู เฑ แฑ 

 โฑ ไฑ ใฑ เฑา ฑํ ฑR ฑRา ฑิR ฑีR ฑึR 

 ฒะ Nk ฒิ ฒี ฒึ ฒื ฒุ ฒู เฒ แฒ 

 โฒ ไฒ ใฒ เNk ฒํ ฑ< ฑMk ฑ< ิ ฑ< ี ฑ< ึ 

 ณะ ณา ณ ณ ณ ณ ณุ ณู เณ แณ 

 โณ ไณ ใณ เณา ณํ ณD ณบ ณR ณ< ณI 

ตถทธน ตถทธน  
 ตะ 9k ฎ6 ฎ̂ ฎ ึ ฎ& ตุ ตู เต แต 

 โต ไต ใต เ9k ตํ ตe 9ek ฎe6 ฎe^ ฎึe 

 ถะ 5k ถ6 ถ^ ถ7 ถ& ถุ ถู เถ แถ 

 โถ ไถ ใถ เ5k ถํ ต% 9%k ฎ6% ฎ̂% ฎึ% 

 ทะ mk ท6 ท^ ท7 ท& ทุ ทู เท แท 

 โท ไท ใท เmk ทํ ท? m?k ท?6 ท^? ท7? 

 ธะ tk ธ ิ ธ ี ธ ึ ธ ื ธ ุ ธ ุ เธ แธ 

 โธ ไธ ใธ เtk ธ ํ ทT mTk ทT6 ท^T ท7T 

 นะ ok นิ นี นึ นื นุ นู เน แน 

 โน ไน ใน เok นํ นฯ oฯk นิฯ นีฯ นึฯ 

ปผพภม ปผพภม  

 ปะ xk ป ป ป ป ปุ ปู เป แป 

 โป ไป ใป เxk ป ป) ปXk ป) ิ ป) ี ป) ึ 

 ผ zk ผ6 ผ^ ผ7 ผ& ผุ ผู เผ แผ 

 โผ ไผ ใผ เzk ผํ ป( x(k ป( ป( ป( 

 พะ พา พิ พี พึ พื พุ พู เพ แพ 

 โพ ไพ ใพ เพา พํ พr พrา พิr พีr พึr 

 ภะ 4k $6 $̂ $7 $& ภุ ภู เภ แภ 



 โภ ไภ ใภ เ4k ภํ พ3 พ3า พิ3 พี3 พึ3 

 มะ nk ม ิ ม ี ม ึ ม ื ม ุ ม ู เม แม 

 โม ไม ใม เnk ม ํ ม) ม( มr ม3 ม, 

ยรลวสหฬอํ ยรลวสหฬอํ 

ย ยะ  [k  ยิ   ยี   ยึ   ยื   ยุ   ยู   เย  แย 

โย ไย ใย เ[k ยํ  

ร ระ Ok ริ รี รึ รื รุ รู เร แร 

โร ไร ใร เOk รํ 

ล ละ }k ลิ ลี ลึ ลื ลุ ลู เล แล 

โล ไล ใล เ}k ลํ 

ว ว ;k วิ: วี’ วึ“ วื¡ วุ วู เว แว 

 โว ไว ใว เ;k วํ  

ส ส lk สVิ สีß สึÞ สื÷ สุ สู เส แส 

 โส ไส ใส เlk สํ สฦ สLk ส@k ส2k สฦิ สฦี 

 สฦึ สฦื 

ห หะ หา หิ หี หึ หื หุ หู เห แห 

 โห ไห ให เหา หํ 

ฬ ฬ >k ฬิ ฬี ฬึ ฬื ฬ◊ ฬ◌ เฬ แฬ 

 โฬ ไฬ ใฬ เ>k ฬํ 

อํ ก ํ ขํ ค ํ ฆํ งํ จํ ฉํ ช ํ ฌํ ญํ 

 ฏํ ฐํ ฑํ ฒํ ณํ ตํ ถํ ทํ ธ ํ นํ 

 ป ผํ พํ ภํ ม ํ ยํ รํ ลํ วํ สํ 

 หํ ฬํ อ ํ  (ฟฟ ษษ ศศ) 

หนึ่ง๑ สอง๒ สาม๓ สี่๔ หา๕ หก๖ เจ็ด๗ แปด๘ เกา๙ ศูนย๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ 

อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โอ ไอ เอา 

อ v B U By # q Q g ด w W 

หมายเหตุ 
 การผสมคําดวยรูปแบบเหลานี้ คือ วิ  วี  วึ  วื  สิ  สี  สึ  สื  ไมพบวามี

การเขียนในอดีต  แตที่พบจะมีรูปแบบการเขียนลักษณะพิเศษ ดังที่ไดแสดงไวแลว 
(เอกสารชุดนี้ควรใชคูกับ แปนคียบอรดอักษรขอมไทย) 


